Patient och närståenderådet
Torsdagen den 29 september 2016.
Tid 9.30-16.00.
Närvarande: Ann Edvardsson, Marie Steen, Dorothy Jansson, Marianna Hermansson,
Yvonne Subay, Gunilla Persson, Ulla-Karin Samuelsson, Maggi Målevik,
Bengt Ekwall, Jerker Pernrud, Matts Järgården, Börje Adolfsson,
Dieter Rühmann, Inger Berg, Kerstin Törnquist.
Inger informerar att Anna Wahlstam och Susanna Enifena slutar i PNR.
Vi välkomnar Ulla-Karin Samuelsson i PNR.
Tidigare minnesanteckningar: Läggs till handlingarna.
Rapport från ledningsgruppen: Yvonne Subay och Jerker Pernrud informerar
och tycker det blir bättre diskussion där det blir lättare att framföra sina åsikter
som patient och närstående. Ett förslag som har framförts är stödprocess på
onkologen. Att det skulle en viss dag och tid vara patientföreträdare som finns
för stöd och samtal. Det är då viktigt att det alltid finns möjlighet att träffa en
stödperson. Något vi får återkomma till.
Information om olika aktiviter. Maggis hus, snackkafe, Andrum och flera
möjligheter till stöd för patienter och närstående. Nu pågår planering för
Andrum i Kalmar.
Ann Edvardsson var med på Palliation sydöst i Kalmar 28 september.
Ann framför vikten av samverkan för god palliativ vård vid livets slut.
NPÖ nationella patient översikten som man får söka inlogg för. Det ökar
möjligheten att sätta sig in i patientens journal när förflyttningar sker över
länsgränserna. Det ökar patientsäkerheten.
Börje Adolfsson informerar om orättvisorna när det gäller tandvård. Det är
kostsamma och många besök till tandhygienisten vid operationer och
strålbehandling i öron näsa halsregionen.
Cancerrehabilitering vid Sabbatsbergs rehab centra har jourhavande kurator
onsdagar och söndagar.
Marie informerar om ILCO Tarm-uro och stomiförbundet har påbörjat sitt
treåriga projekt.
Stödverksamhet för personer med stomi, tarm och uro diagnos samt närstående”.
Det kommer att vara en utbildningsdag 24 november i Bromma som är den sista
av 3 tillfällen. Kerstin återkopplar 8 december.

RCC-dagarna i Umeå återkoppling från Marie Steen och Yvonne Subay. Två
bra dagar med föreläsningar och arbete i grupper. Bra att träffas från våra sex
regioner.
2017 är vi inbjudna till Uppsala.
PREM-enkäten. Under sommaren har Rasmus Mikiver ansvarat för enkäterna
och 8 december kommer Helena Tufvesson-Stille ratt informera om nuläget.
Annika Asketun informerar om vårdprogrammen och hur man hittar
programmen på vår hemsida. Cancerrehabilitering 2016 är ute på remissrunda 1.
Annika och Kerstin har fått uppgifter från Gunnar Eckerdal som är ordförande.
Möte i Stockholm 25 oktober med representanter från våra sex regioner.
Temadag Cancerrehabilitering i Nässjö 24 oktober 117 anmälda.
Srinivas Uppugunduri har ordet.
Cancerstudier i Sverige lanserades 7 september.cancercentrum.se/cancerstudier
Arbetsfördelning (Nivåstrukturering).
Kartläggning, MDK.
Sjukvårdsregional workshop 10 november.
SVF.
Information om personal när Kerstin går i pension på 100 % 2017.
Monica Berg, Helen Wendell, Ulrika Odelram Wiréen, 50 % på RCC.
Fokus på bäcken rehabilitering samt bygga vidare på cancerrehabilitering.
Christina Hedin fortsätter inte som processledare.
Bröstprocessledare är inte klart.
Liselott Lundvall Har slutat ersättare ej klart.
Öron näsa-hals vakant.
Matti Lejon ersättare ej klart. Prevention.
Att leda med kunskap.

Bengt Ekvall informerar om arbetet med handlingsplanen överenskommelse
RCC och patient och närståenderådet. Ett mycket bra och snabbt arbete i
samarbete med alla sex regioner. Vi återkommer 8 december då vi ska skriva
handlingsplaner på de projekt som är påbörjade.

Marie Lagerfelt informerar om SVF.
Det finns frågor om risken för undanträngningseffekter.
Antal patienter som har ingått i remissflödet välgrundad misstankevid cancer.
Enkät är skickad till patienter och Helena T-S informerar om svar på enkäten 8
december.
Hur regionen jobbar vilket är olika.

Marie Steen informerar om deltagandet i Almedalen.

Min vårdplan digital ingång 1177.
Piloter i vår region. Jönköping bröstcancer,
Norrköping Linköping prostatacancer.
Uppsala/ Örebro
Det kommer att vara 10-12 patienter i varje diagnos.
Yvonne Subay och Dieter Rühmann är patientrepresentanter i vår region och
också för hela projektet.
Dieter kommer att informera om nu-läget 8 december.

Nästa PNR 2016-12-08.

Linköping 2016-11-22

Kerstin Törnquist

